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Maiken har fulgt op på "tumbling-opstart" projektet. 

Vi bevilger 6 timer. 
  

 
Nis med briefing omkring ATK 
• Har Søren kontaktet Poul Bredvig? 
• Har Oliver fulgt op på dommer-quiz ideen? 
• Økonomi og opfølgning…..(Jeg sender et regneark rundt i morgen) 
• Billeder på nettet: 
http://www.gymdanmark.dk/gymdanmark/kontakt/trampolin-tumbling/ 
• ANDRE PUNKTER ??? 
• Ny opdeling fra Gymdanmark: 
 
 
 
Referat 
•         Maiken har fulgt op på "tumbling-opstart" projektet	
Hvor mange timer skal Sune have løn for? 

• Kørselspenge på lige vilkår med andre	
• 6 timer til forberedelse og afholdelse med GymDanmarks normale timepris	
• Han kan evt. sparre med Maiken om indhold	
• Det forventes at han laver noget skriftligt materiale, som kan anvendes i fremtiden	

  
•         Nis med briefing omkring ATK	
Nis orienterer løbende. Laver en mappe i dropbox med "ATK-noter" 
  
•         Har Søren kontaktet Poul Bredvig?	
Søren venter på svar 
  
•         Har Oliver fulgt op på dommer-quiz ideen?	
Oliver har leget: "Onlinequiz-reator.com" 

• Der er en gratis version med begrænsning på hvor mange gange om måneden quizzen kan tilgås (100 
gange)	

• Der er mulighed for multiple choice og "fill in the blanks"	
• Vi skal have quizzen klar til DM i år	
• Oliver laver et udkast til en quiz. Ralph sender den gamle dommertest til Oliver. Udkastet er klar senest 1. 

maj.	
• Til DM laver vi et PR stunt med appen, hvor quizzen også præsenteres.	

  
Statistik omkring vores app: 

• 535 brugere af appen pt	
• Klart flest apple brugere	
• 174 tilbagevendene brugere (mindst én gang om ugen)	

  
•         Økonomi og opfølgning…..(Jeg sender et regneark rundt i morgen)	
Der er lavet nogle aftaler om hvem der er ansvarlig for at godkende hver del af budgettet (Ralph på stævner og 
dommer). 
Vi er budgetteret med et overskud på 53.250kr 
Fremover bliver det mere tydeligt hvor pengene forsvinder hen. Også i de andre gymnastikgrene. 
Vi skal være opmærksomme på om vi følger budgettet - får vi brugt pengene? 
  
Der skal tænkes videre på ideen om, hvordan man får Efterskolerne til at stille dommere. På Brejninggaard holder 
de tumbling-dommer uddannelser. Kan de andre også komme i gang med det? Kan man bruge hinanden/trække 
på hinandens erfaringer? 
  
Omkostningsgodtgørelse til dommerne er blevet foreslået. Vi skal følge op på om det kan lade sige gøre. Hellere 
betale dommerne end at sende et kæmpe overskud videre til de andre gymnastikdiscipliner. 
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•         Billeder på nettet:	
http://www.gymdanmark.dk/gymdanmark/kontakt/trampolin-tumbling/	
Kristoffer skal fjernes igen, da han har trukket sig fra ad hoc udvalget 
  
•         ANDRE PUNKTER ???	
UTT har ikke lige holdt møder siden VM. Søren tager med på en lytter når det kommer. 
 
Til DM sætter Ralph og Søren sig og beslutter strategi ift. Kapacitet til de mange nye tumblere til konkurrencerne. 
 
Søren får fat på formandslisten til tumblingforeninger, så vi er klar til repræsentantskabsmødet før det er for sent. 
 
 
•         Ny opdeling fra Gymdanmark:	
Vi	har	fået	vores	egen	økonomi.	
Har	teknisk	udvalg	også	sin	egen	økonomi?	

• Vi	skal	have	nogen	med	til	internationale	dommerkurser.	Det	burde	være	budgetteret	sammen	med	
trampolin,	ikke	i	ad	hoc.	

 
 
 
 
 
Gammelt referat med Kommentarer  
 

• Gennemførte projekter. 
o App’en hvordan går det ? Oliver opdater med et link, kræver ikke meget pt, 379 

bruger af app’en → vi skal lave mere pr for app’en, så den bliver mere udbredt. Nis: 
app’en er meget anvendelig og brugerne har givet positiv feedback. Er det muligt at 
få lagt en quiz ind i appen, så forældre og tilskuere bliver indirekte motiveret til at 
tage dommerkurser. 

§ Oliver laver pr på sociale medier omkring App’en 
§ Oliver undersøger quizprogram  

• Laver program for quiz og lægger den i App’en  
o Vi skal være bedre til at reklamere for trænere til camps 
o  

• Nye projekter 
o Camp til Senior DM i 2017 - Vi skal have lavet en styregruppe 
o Sebastians kursus - Vi afventer til efter mødet d. 11. feb.  
o  

 
Søren: vi har fået vores eget regnskab nu, det blev besluttet på repræsentations møde i 2015. Det 
er vigtigt vi er kommet med nu, da der kommer mange ændringer i år.  
 
OBS: Vi skal have så mange som muligt med til rep. møde i år. Det er vigtigt at formanden for 
foreningen er registreret og vi har dennes underskrift med til rep. møde. 

• Til august forbereder vi repræsentantskabsmødet 
• Vær opmærksom på udspil fra GymDanmark inden rep. møde  

 
o (Nye projekter) ATK, Se nedenstående. (I skal selv tilmelde jer, men lad os snakke 

om det på mødet.) 
§ Møde d. 11. feb. i Nyborg kl. 18.30 til 21.30  
§ Vi afventer, og ser om der efterfølgende vil blive uddannet ATK kursus-

afholder/uddanner  
o (Nye projekter) Maikens idé om hvordan man støtter trænere i at starte tumbling op. 
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Sune er hooked på ideen og vil gerne starte noget på Ollerup. Niels Henrik er med 
på ideen. Sune skal reklamere for tumbling, det at starte op som tumbling instruktør 
og tumbling trænerkursus og dommerkurser.  Maiken er bannerfører og har fået 
grønt lys. 

§ Økonomien i projektet: kørsel, rødvin/gavekort (maks 3500 kr.) 
 

• Koordinering af internationale tilbud. (Mellem landsholdstrænerne, og klubberne.) 
o Poul Bredvig → Søren kontakter Poul  
o Skal der skrives en mail rundt til foreningerne om konkurrencer, træningslejre m.m.  

• Møde angående ”Landsholdsgymnaster i Tumbling og Teamgym”. 
o Vi stiller de bedste gymnaster inden for disciplinen. 
o Vi skal have en politisk holdning til om det er ok at deltage i Teamgym 

arrangementer på bekostning af Tumbling - så man ikke er 100% tumbler. Vi skal 
blive enige i forbundet - det skal italesættes. 

o Landstrænere, Flemming Kaas, Frank (fra Teamgym) og ad hoc skal med til mødet.  
• GymUpdate, Kender i det? 

o Søren skulle spørge os om hvad man synes om GymUpdate. Vi ved ikke rigtig hvad 
det er → nyhedsmail og hvad der sker på kontoret.  

• Diverse 
 
Næste møde: 
Vi finder en time om aftenen til skype, det er der vi bedst kan. 
Mandag d. 22. februar kl. 18.30-19.45 
 
Ideer   
Omkostningsgodtgørelse til dommere → 1000 kr.  
Håndtering af dommere for efterskole → vi tager ideen med videre til Ralph. 
Ved stævner skal der laves en drejebog 

• Der skal være faste rammer for afholdelse af stævne som har fokus på publikumsvenlighed 
→ evaluere efter næste konkurrence og vi skal søge efter kandidater til et 
arrangementsudvalg.  

• økonomisk (skal ligge i arrangementsudvalget i stedet for teknisk udvalg). 
• det tekniske skal ligge i teknisk udvalg 

 

 


